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Kris i skogen – agera nu!
För att hindra den pågående utarmningen av skogslandskapet kräver situationen att:
- Skogsbruksåtgärder stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige.
- Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att miljömålet
Levande skogar nås.
- Anslaget till skydd av skog höjs till 5 miljarder kronor per år, med start under denna
mandatperiod, tills alla skogar med höga naturvärden är skyddade via ett långsiktigt,
kvalitetssäkrat och transparent skydd i ett landskapsekologiskt perspektiv.
- Kalavverkningar fasas ut och ersätts med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.
Det är kris i världens skogar. Två nya internationella FN-rapporter från IPCC1 och IPBES2 visar att en
katastrofal framtid väntar för klimatet, världens skogar och dess biologiska mångfald.
Det är mindre än en månad kvar till år 2020. Enligt internationella och nationella miljömål ska då
minst 17-20 procent av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl
förbundna system.3,4 Förlusten av viktiga habitat ska då ha halverats, och om möjligt helt stoppas.
Idag är endast 6 % av den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad.5
I skrivande stund är åtskilliga skogar med höga naturvärden planerade för avverkning i Sverige.
Exempel på naturskogar med höga naturvärden som är avverkningsplanerade av statliga
skogsbolaget Sveaskog finns att läsa i exempelsamlingen Avverkningshotade Sveaskog-skogar (mars
2019). Sedan mars 2019, har Sveaskog redan hunnit avverka två av skogarna; Tjittjer i Arvidsjaurs
kommun och den norra delen av det värdefulla skogsområdet vid Abmoberg i Sorsele kommun.
Sveaskogs avverkning i naturskogen Lill-Skarja i Arvidsjaurs kommun avbröts i sista stund i april 2019
på grund av protester från miljörörelsen.
Fler exempel på naturskogar med höga naturvärden som är avverkningsplanerade av olika
skogsbolag och andra markägare under 2019 finns med i Avverkningshotade skogar. I några av dessa
fall har nu avverkningsanmälningarna tillfälligt frysts eller dragits tillbaka efter protester från
miljörörelsen men skogarna saknar fortfarande formellt skydd.

Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut – vi når inte miljömålen.6 Potentialen
att nå miljömålen minskar för varje avverkning som sker i skogar med höga naturvärden.
Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige. Ni beslutsfattare måste sätta ner
foten! Drygt 45 000 privatpersoner och 23 organisationer kräver skydd av samtliga skyddsvärda
skogar som Sveaskog förvaltar genom kampanjen Vår skog (https://varskog.nu/).
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